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40 anos da Centrus:
Você faz parte dessa história
Ajudar você e sua família a construir uma poupança
de longo prazo com segurança. É esse o propósito da
Centrus, que completou 40 anos no último dia 15 de
outubro. São quatro décadas de uma história repleta
de desafios e muito trabalho em que a Centrus se
consolidou como uma das mais importantes Entidades Fechadas de Previdência Complementar do país.
No decorrer dos anos, a Fundação viveu diferentes conjunturas político-econômicas, muitas vezes
desfavoráveis, mas soube superar os desafios, realizando alterações em seu modelo de governança
e tomando decisões estratégicas para prestar o
melhor serviço aos seus participantes e assistidos.
A Centrus chega aos 40 anos se renovando, olhando
para o futuro, em busca da perenidade. Em setembro, em live inédita, que contou com a participação
de expressivo número de interessados, lançamos
o plano instituído CentrusPrev+, que amplia a cobertura previdenciária aos familiares de servidores
ativos e aposentados do Banco Central. No mesmo
dia, lançamos a nova página da Fundação na internet, mais moderna e de navegação intuitiva.
Ainda em setembro, a Fundação recebeu o Selo de
Autorregulação em Governança Corporativa, que veio
se juntar ao Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos, recebido em 2017, ambos concedidos pela Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar – Abrapp,
pelo Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar – Sindapp e pelo Instituto
de Certificação Institucional e dos Profissionais de
Seguridade Social – ICSS, o que reflete o reconhecimento da eficiência da sua governança e da gestão
de recursos.
Há muito a celebrar. “Os bons resultados apresentados são fruto do trabalho e comprometimento
de todos aqueles que passaram pela Fundação ao

Live de lançamento do plano instituído CentrusPrev+

longo dessas quatro décadas. A Centrus agradece a
todos os que fazem parte dessa história, e particularmente aos servidores ativos e aposentados do BC, que
confiam a ela a tarefa de gerir sua poupança de longo
prazo”, destacou o diretor-presidente da Centrus, Altamir Lopes.
Conte sempre com a parceira da Centrus na construção
da sua poupança de longo prazo e a de seus familiares.
Esse é o nosso compromisso com você, participante e
assistido, construído ao longo desses 40 anos e refletido na nossa missão institucional: “Proporcionar bem-estar e segurança à família.”

Eleição para representante nos
conselhos Deliberativo e Fiscal

Eleições

2020

As Eleições 2020 estão em curso
e apresentam número recorde de
concorrentes: são seis candidaturas concorrendo a uma vaga no
Conselho Deliberativo e quatro
candidaturas a uma vaga no Conselho Fiscal. Os candidatos concorrem a vagas para representar os
participantes do Plano de Contribuição Definida - PCD, do Plano de

Benefício Definido Centrus - PBDC e
do Plano Instituído CentrusPrev+ –
CP+ nos dois colegiados.
A ordem dos nomes foi definida
em sorteio, realizado no dia 23
de outubro, na sede da Fundação,
em Brasília. Veja mais informações sobre o pleito na página da
Centrus na internet e nas redes
sociais.

PBB - iniciado o
pagamento do
superavit de 2016

Teve início, em 26 de outubro, o pagamento do superavit de 2016 do Plano
Básico de Benefícios - PBB. Os valores correspondentes serão pagos em
36 parcelas mensais e sucessivas.
Como ainda estão sendo pagos os superavits de 2014 e de 2015, os assistidos receberão, concomitantemente,
três parcelas de superavits: a 26a parcela referente a 2014, a 12a referente
a 2015 e a primeira relativa a 2016, total equivalente, aproximadamente, a
49,69% do valor da complementação
da Centrus (valor mensal do benefício pago pela Fundação).
Os contracheques com os valores
individuais podem ser acessados na
área do participante, na página da
Centrus na internet.

Centrus recebe Selo
de Autorregulação em
Governança Corporativa
O Conselho de Autorregulação do sistema Abrapp,
Sindapp e ICSS aprovou, por unanimidade, a concessão do Selo de Autorregulação em Governança Corporativa à Centrus, a segunda entidade a recebê-lo.
O selo é um importante reconhecimento perante o
mercado da robustez do arcabouço de governança
da Fundação.
Esse foi o segundo selo de autorregulação que a
Centrus recebeu do sistema Abrapp – em 2017, foi
a primeira Entidade Fechada de Previdência Complementar a receber o Selo de Autorregulação em
Governança de Investimento, concedido a apenas 11
entidades, até o momento.
Os dois reconhecimentos demonstram a qualidade
técnica do trabalho que a Centrus vem realizando
ao longo desses 40 anos, além de atestar a integridade dos processos de trabalho da Fundação.
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CentrusPrev+ é lançado
para famílias de servidores
ativos e aposentados do BC

No dia 10 de setembro, o diretor-presidente da Centrus, Altamir Lopes, fez o lançamento oficial de seu
novo plano de benefícios, o CentrusPrev+, plano
instituído voltado para as famílias dos servidores
ativos e aposentados do Banco Central.

longo prazo. “Exemplo disso é que todos os benefícios têm sido pagos nas datas aprazadas e nossos
planos de benefício definido têm distribuído sucessivos superavits. Com base nessa experiência, a
Centrus amplia seu escopo de atuação com o CentrusPrev+”, explicou Altamir.

O lançamento foi feito por meio do canal da Centrus no Youtube e contou com a participação de
Eduardo Daniel de Souza, Chefe do Departamento
de Comunicação do BC, e de Débora Lugoch, coordenadora do Setor de Cadastro e Planos de Benefícios da Fundação.

Quem pode aderir – Os servidores ativos do Banco
podem indicar para o CentrusPrev+ os cônjuges e
dependentes econômicos, desde que façam parte
do Plano de Contribuição Definida – PCD. Para os
servidores aposentados, a possibilidade de adesão
é ampliada, desde que estejam vinculados a uma
das associações de aposentados, bastando inscrever, na própria associação, os parentes como dependentes para fins previdenciários. A adesão dos
familiares às associações não tem qualquer custo
e a antecipação da inscrição acelera o processo de
cadastramento deles no plano. Em qualquer caso, o
familiar que já tem plano previdenciário em outra
instituição poderá fazer a portabilidade para o CentrusPrev+, de acordo com as regras vigentes.

“O CentrusPrev+ é um plano moderno, flexível, que
permite estender aos familiares de participantes e
assistidos dos planos da Centrus, e aos familiares
dos aposentados vinculados às associações parceiras, a possibilidade de contar com a qualidade
e a solidez da fundação para a gestão de seus recursos no longo prazo”, explicou o diretor-presidente.

De acordo com Altamir Lopes, o novo plano era uma
demanda antiga dos participantes da Centrus, que
conhecem o trabalho da Fundação, a eficiente gestão administrativa e de recursos e que gostariam
de possibilitar a mesma segurança para que seus
familiares pudessem construir uma poupança de

Entre em nosso site e saiba mais sobre o plano.
Para o caso de dúvidas, portabilidade ou se necessitar de auxílio para fazer a adesão, entre em contato
com a Central de Relacionamento – 0800 704 0494.

3

Informativo
Centrus

1980
2020

Sua Saúde

Segundo o IBGE, a expectativa de vida no
Brasil já ultrapassa os 75 anos. Para viver a terceira idade com mais qualidade
de vida, a vacinação é medida fundamental, pois ajuda a evitar doenças
sérias ou agravamento de doenças
crônicas de base, comuns na faixa
etária acima dos 60 anos.
Pessoas vacinadas têm mais condições de enfrentar adversidades
associadas à ação de vírus e bactérias, portanto, independentemente da idade, todos devem
estar com a vacinação em dia.

Vacinação
do Idoso

Você sabia que existem nove
vacinas que protegem os

maiores de 60 anos contra 13 doenças? Cinco delas são indicações de rotina: gripe,
pneumonia pneumocócica, tríplice bacteriana do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche), hepatite B e herpes zóster.
Já as que previnem a febre amarela, a hepatite A, as meningites ACWY e a vacina
tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) são recomendadas em situações especiais, após avaliação médica.
Se é possível prevenir, por que esperar
que a doença chegue? Algumas dessas
vacinas são oferecidas pelo SUS. Busque
orientação médica para saber se você não
tem contraindicação para ser vacinado e
imunize-se!

Fonte: Sociedades brasileiras de Imunização, de Infectologia e de Geriatria e Gerontologia

Seus direitos
Saiba como bloquear ligações de telemarketing
Você certamente já foi incomodado por ligações oferecendo serviços e promoções. Para
diminuir esse transtorno, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou o
serviço “Não me perturbe”, que permite o
bloqueio dessas ligações de telemarketing.
Para utilizar a ferramenta, é necessário
acessar o site naomeperturbe.com.br, clicar

em cadastro e, em seguida,
solicitar bloqueio. Você pode
escolher o prestador de serviços de telecomunicações que
não deve mais te importunar.
Vale lembrar que a suspensão
vale, apenas, para ligações de vendas de serviços, pacotes e promoções.
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